
Skrócona instrukcja obsługi

Podłączanie nagrywarki DVD do
odbiornika TV/pierwsze uruchomienie

Uwaga! Przyciski z przodu nagrywarki nie będą działać, dopóki nie zostanie
dokonana pierwsza instalacja.

1 Wyjąć wtyk kabla antenowego z odbiornika TV. Należy włożyć go do
gniazda ANTENNA IN znajdującego się z tyłu nagrywarki DVD.

2 Przy użyciu dostarczonego kabla antenowego połączyć gniazdo TV
OUT z tyłu nagrywarki DVD z gniazdem wyjściowym anteny
odbiornika TV.

3 Połączyć gniazdo EXT 1 TO TV-I/O lub gniazda OUT S-VIDEO
(Y/C) , OUT VIDEO (CVBS) i OUT L AUDIO R z odpowiednimi
gniazdami odbiornika TV.

Odbiornik TV obsługuje funkcje Easy Link, Cinema Link, NexTView
Link, Q-link, Smart Link, Megalogic, Datalogic

Przy użyciu specjalnego kabla Scart (eurozłącza) przystosowanego do
przesyłania danych należy połączyć znajdujące się na tylnej ściance nagrywarki
DVD gniazdo Scart (gniazdo eurozłącza) EXT 1 TO TV-I/O z przeznaczonym
do przesyłania danych gniazdem Scart odbiornika TV (patrz instrukcja obsługi
odbiornika TV). ?

4 Włączyć odbiornik TV.

5 Przy użyciu dostarczonego kabla zasilania podłączyć gniazdo sieciowe
4MAINS z tyłu nagrywarki DVD do źródła zasilania.
Na wyświetlaczu pojawią się najważniejsze funkcje nagrywarki DVD. Po
dokonaniu pierwszej instalacji funkcja ta zostanie wyłączona.

6 Na nagrywarce DVD należy nacisnąć przycisk STANDBY/ON m .

�� �� ���
7 Na wyświetlaczu pojawi się napis '�� �� ���'.

Virgin mode

Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Press OK to continue

8 W razie potrzeby należy wybrać w odbiorniku TV numer programu
gniazda wejściowego.
Na ekranie pojawi się menu pierwszego uruchomienia.

9 Za pomocą przycisku CH- B lub CH+ A wybrać preferowane
ustawienie.
Potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK .

Pierwsza instalacja przebiega samoczynnie. Należy jednak zaczekać do zakończenia procedury.
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Nagrywanie

1 Nacisnąć przycisk MONITOR , aby zobaczyć na ekranie aktualnie
wybrany sygnał wejściowy.

2 Wybrać za pomocą przycisków CH+ A lub CH- B numer
programu, który będzie nagrywany.

Nagrywanie przez gniazda zewnętrzne

Za pomocą przycisku CH+ A lub CH- B należy wybrać albo gniazda z
przodu urządzenia ('�	
�', '�	
�'(DVDR 75)), albo gniazdo ('EXT1', 'EXT2') z
tyłu urządzenia.

Wybór rodzaju nagrania (jakość nagrywania)

Za pomocą przycisku REC MODE można wybrać opcję 'M1' (Camcorder/1
godzina), 'M2' (2 godziny), 'M2x' (2,5 godziny) 'M3' (3 godziny), 'M4' (4
godziny) lub 'M6' (6 godzin).

SAFE-RECORD

Nagranie rozpoczyna się na ogół w miejscu zakończenia poprzedniego
nagrania. Wszystkie następne nagrania są przy tym kasowane.
Jeśli nowe nagranie powinno rozpocząć się na końcu wszystkich pozostałych
nagrań, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk REC/OTR n , dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się napis '�	� ���'. Rada

3 Aby rozpocząć nagrywanie, należy nacisnąć przycisk RECORD lub
REC/OTR n .

aNa wyświetlaczu pojawi się komunikat '�� ����	�' (brak sygnału).
b Należy sprawdzić, czy kable zostały prawidłowo zamocowane.
b Jeśli nagranie jest wykonywane z magnetowidu, należy zmienić ustawienie

'Tracking' w magnetowidzie.
b W przypadku słabego, zniekształconego sygnału Video nagrywarka DVD

może nie rozpoznać sygnału. Problem

Programowanie nagrywania

1 Na pilocie zdalnego sterowania należy nacisnąć przycisk TIMER .

Timer
Timer programming

Date
01

Prog.
BBC1

Start
20:15

VPS
PDC End

21:30

Rec
Mode
M1

Mo-Fr/Weekly
Press SELECT

To store
Press OK

2 Za pomocą przycisku CH- B lub CH+ A należy wybrać pozycję
'Timer programming' i potwierdzić wybór, naciskając przycisk C .
Wyświetlane są aktualne dane.

3 Za pomocą przycisku D lub C należy wybrać pole wpisu.

4 Za pomocą przycisku CH- B , CH+ A lub przycisków
numerycznych 0..9 należy wprowadzić żądane dane.

5 Potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK .
Dane zapisywane są w bloku programatora czasowego (TIMER).

6 Na zakończenie nacisnąć przycisk TIMER .

7 Za pomocą przycisku STANDBY m należy wyłączyć nagrywarkę
DVD.

Zaprogramowane nagrywanie działa tylko wtedy, gdy nagrywarka DVD zostanie wyłączona za
pomocą przycisku STANDBY m .
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